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Karaj legantoj!
La ruĝkoloraj lignaj ludiloj, 

simboloj de Zagorje, titolpaĝas. En la 
regiono de la ludiloj, en Departamento 
Krapinsko-zagorska Kroata Esperanto- 
Ligo gastis per sia septembra literatura 
programo Renkontiĝo de esperantlingvaj 
verkistoj. (La Renkontiĝon gastigis vilaĝo 
Hrašćina.) Nur ŝajne efemeraj ludiloj estas, 
ekde fino de septembro 2009, protektataj de 
UNESKO, kadre de protektita nemateria 
heredaĵo de la mondo. Tiel decidis 
septembrofine la Komitata Kunveno de 
UNESKO en Abu Dhabi. Kun la delikataj 
ĉevaletoj, fajfiloj kaj luliloj per kiuj dum 
jarcentoj ludas la infanoj en Zagorje, la 
UNESKO-liston de protektitoj eniris la Festo 
de Sankta Vlaho en Dubrovnik, karnavaloj 
de sonorigantoj Zvonĉari el Kastav, kroata 
puntoproduktado, voĉa kantado de Istrio 
kaj Hrvatsko Primorje, Printempa festo 
Lelije el Gorjani ... Kroatio fariĝis ĉi-jare la 
eŭropa lando kun plej multe da protektitaj 
kulturaj fenomenoj en la mondo. Plej multe 
da nemateria heredaĵo sukcesis protekti 
Ĉinio, Japanio kaj Koreio ... (Titolpajĝa foto 
pri ludiloj el Zagorje de Jasminka Stimac. 
Aliaj fotoj de Milinoj Lozovina.)

Sur la lasta paĝo de Tempo 
estas prezentita Esperanta heredaĵo. Jen 
la ekzemplo kiel Esperanto videbligas 
publike: en Hrašćina estis starigita tabulo 
sur la kampo kien alteriĝis la meteorito en 
majo 1751. La meteorito estas konservata 
en Naturhistoria muzeo en Vieno. Hrašćina

Fotis J StimacSanja Lovrenčić

omaĝis al la memoro de meteorita falo 
interalie per Esperantlingva teksto kun la 
verdaj literoj sur la publika tabulo, dankante 
tiel al Kroata Esperanto-Ligo pro okazigo de 
pluraj kulturaj aranĝoj en Hrašćina ekde 
1995. Per la tabulo ni disponas pri plia 
Zamenhof-objekto (ZEO) en Kroatio. (Foto 
de Marijan Kovačić).

En Zagorje KEL gastis du fojojn 
en 2009: en majo kaj en septembro. La 30an 
de majo kadre de Meteorita festo KEL 
gastigis verkistinojn Sanja Lovrenčić kaj 
Zvjezdana Jembrih kaj la koruson Meteor. 
[Olga Srkoč fotis la koruson: junaj kantistoj 
vestitaj per tradiciaj kostumoj.) Sanja 
Lovrenčić prezentis sian libron pri Ivana 
Brliĉ-Mazuraniĉ titolita Serĉante Ivana. 
Pri la verko de Sanja Lovrenčić parolis 
Zvjezdana Jembrih.

Tiu numero de Tempo povis aperi 
dank' al la financa helpo el Departamento 
Krapinsko-zagorska. Tial ĝi traktas nur 
niajn temojn prezentitaj en Zagorje.

Renkontiĝo de Esperant-lingvaj 
Verkistoj okazis de la 18-20 de septembro 
2009 per financa helpo de Ministerio 
pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj 
Akademio Literatura de Esperanto. 
La ĉefa gasto estis Geoffrey Sutton kaj 
lia verkego Konciza Enciklopedio pri 
Originala Esperanto-Literaturo, kiun 
prilumis la prezento de la kompilinto mem 
kaj Krunoslav Puškar. Estis prezentita la 
pritema recenzo de Ivo Borovečki.

El Vieno venis prezentanto 
Bemhard Tuider kies temo estis 
Internacia Esperanto-Muzeo

Unika tradukisto Roger Imbert 
franco kiu vivis en Zagrebo ekde sesdekaj 
jaroj, mendis ĉe Grafokom el Đurđevac 
librigon de siaj malnovaj tradukoj el la 
franca. La unua libro Antigona de Jean

Anouilh pretiĝis por la Renkontiĝo de 
verkistoj. La traduke kaj aspekte elegantan 
libron prezentis eldonisto Josip Pleadin kaj 
Zdravko Seleš. La tradukisto Roger Imbert 
mem ne povis ĉeesti pro enhospitaliĝo. Li 
sendis siajn bondezirojn al la lanĉo la 19an 
... kaj forpasis la 21an de septembro 2009. La 
prezento de lia traduka laboro de Zlatko 
Tiŝljar dum la Renkontiĝo fariĝis adiaŭa 
omaĝo al la traduke talentoplena homo kiu 
elektis Zagrebon por la urbo de sia vivo, en 
kiu li lasis tiom da Esperantaj spuroj. Dankon 
al Roger pro la komunaj zagrebaj tagoj kies 
fruktoj restas...

En septembro reprezentanto 
de Kroata Esperanto-Ligo estis gasto de 
Eŭropa Komisiono en Bruselo, en oktobro 
ni ricevis Esperantan straton en Osijek 
kaj omaĝis al 120 jaroj da Esperanto-uzado 
en Osijek ... Pli pri tiu temo- venontnumere

Restas al ni nur loko por adiaŭi 
de karaj membroj de nia Asocio kiuj forlasis 
nin dum 2009: Franjo Slabek, Nevenko 
Palkot'ić, Nives Privileggi-Car kaj Josip 
Sabljić Aparte ni omaĝas per poemo okaze 
de la morto de granda japana esperantisto 
Kurisu Kei

Karaj legantoj, restu sanaj, 
malgraŭ la minacaj gripvirusoj ĉirkaŭ ni!

Memoru ke la abonprezo de 
Granda Vortaro Kroata-Esperanta 
de Lucija Borčić validas ĝis ties apero, 
antaŭvidita por Zamenhof-tago la 22an de 
decembro 2009 Ĝis Zamenhof-tago la 
prezo restas 210 kn

Per Zamenhof-tago ni fermos 
nian kontribuon al Zamenhof-jaro 2009!

La decembra numero de Tempo, 
omaĝanta al Ivo Lapenna, okaze de la centa 
jaro post lia naskiĝo, estas preparata! Ĝis 
baldaŭ!

Spomenka Stimec
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CONCISE ENCYCLOPEDIA OF THE ORIGINAL LITERATURE 
OF ESPERANTO 1887-2007

(KONCIZA ENCIKLOPEDIO PRI LA ORIGINALA LITERATURO 
DE ESPERANTO 1887-2007)

La preparado de la enciklopedio daŭris entute 
7 jarojn. Mi celis fari por la Eo-movado ion kiel eble plej 
fundamente konstruan. Mi profesie laboris dum multaj jaroj 
pri eldonado de diversspecaj libroj kaj gvidlibroj, do ŝajnis 
konvene, ke mi produktu libron.

Krome, mi pensis, ke estas plej utile informi. Tial la 
libro estas nacilingva, en mia gepatra lingvo. Strange estas, ke 
post tiom da jaroj ankoraŭ mankas nacilingvaj konsultlibroj 
pri Esperanto kaj diversaj ĝiaj aspektoj. Mi venis al ideo. ke 
estus utilege prezenti la Esperantan literaturon.

Nia literaturo, krome, estas io konkreta kaj reala, 
kaj cetere iel sendependa de la prilingvaj kaj prisociaj 
argumentoj. La literaturo estas realaĵo eble eĉ pli konkreta 
kaj vivipova ol la lingvo mem. Ĝi sendube donas al la lingvo 
valoron kaj prestiĝon. Sed daŭre oni aŭdas, ke Esperanto ne 
havas literaturon. Kiel praktike montri, ke ĝi ja havas? Tion 
oni malfacile atingus per Esperanto mem.

En la angla lingvo, ekzemple, ekzistas enciklopedioj 
pri. ekzemple, la franca literaturo, la germana literaturo, 
la rusa literaturo aŭ pri la sud-amerikaj literaturoj. Kial ne. 
mi pensis, havi apud ili volumon, ankaŭ dikan, kompareble 
prestiĝan, kiu atestas pri nia ekzisto, nia kulturo, kaj invitas al 
foliumo de sur la sama biblioteka bretaro.

Eble mi mallonge diru, ke ĉiu ero de la libro 
estis de mi longe kaj zorge pripensita, ekde la titolo ĝis la 
prezentomaniero. Mi provis rigardi la aferon per la okuloj de 
neesperantisto, kiu unuafoje vidas ĝin. ekde la homo. kiu nur 
preterpasante konscias pri la titolo sur biblioteka breto. Mi 
volis, ke ĝi en ĉiu situacio estu informilo por eksteruloj.

Jen kelkaj ekzemploj: mi nomas ĝin 'enciklopedio', 
ĉar tio ŝajnas al mi pli simpatia - ĝi kvazaŭ ne devigas al 
legado, sed invitas al okaza foliumado. Tia titolo krome 
sidas bele apud similnomaj enciklopedioj pri aliaj literaturoj 
alilingvaj. 'Konciza' ĝi estas por tuj indiki, Ke ne temas pri la 
tuto de nia kulturo. ‘Manlibro' ĝi ne estas, ĉar tiajn oni aĉetas 
plej ofte. kiam oni jam decidis okupiĝi pri tiutema studobjekto. 
Tradukojn mi listigis - laŭ mi tutmemkompreneble. ĉar ili 
estas parto de la biografio de la koncernaj aŭtoroj - sed ankaŭ 
ĉar ili estas verkoj konataj al legantoj, tial kompareblaj, kaj 
ili per tio altigas la prestiĝon de la tuto. Krome, mi provis 
zorge listigi la originalajn titolojn de tiuj verkoj en la originaj 
lingvoj. Alie tiaj informoj fariĝas praktike neuzeblaj, kiam oni 
informas pri tio nacilingve.

Tutcerte oni demandas, kiel mi decidis, kiun inkluzivi 
kaj kiun ne. Ne ĉiam facila, estas la respondo! Mi tamen opinias, 
ke oni ne rajtas limigi la originalan Esperantan literaturon al 
nura beletro. Ekzemple, la verkoj de Ivo Lapenna estas grava 
kontribuo al nia originala literaturo, kvankam ili ne estas 
beletraj. Aliflanke mi ne inkluzivas natursciencajn nek pure 
lingvistikajn verkojn.

Kiel vi povas imagi, estas granda problemo rilate al 
aperoj en gazetoj. Se oni ĝenis sin aperigi kolekton de verkoj 
el la gazetaro, ĝi kredeble aperas. Oni tamen memoru en 
ĉi tiu Kaj aliaj kuntekstoj, ke la enciklopedio estas konscie 
nomita konciza’. Ĝi ja estas ampleksega, sed ĝi ne celas esti 
'kompleta'. (Mi scias, ke mi maltrafis multajn ne malgravajn 
aferojn en gazetoj, ekz. tradukojn en la anglan, kiu aperis en 
La Brita Esperantisto. Bedaŭrinde, sed finfine ne temas pri 
kompleteco, sed pri malfermado de la okuloj de eksteruloj. Por

Geoffrey Sutton (meze) kun la edzino Carmen, inter 
Siniša Dvornik kaj Spomenka Štimec.

Fotis Bernhard Tuinder

tio ĝia amplekso sufiĉas.)
Granda helpo por decidi, ĉu mencii gazete aperintan 

verkon aŭ ne, estis antologioj. Se. ekzemple, aperis verko en 
grava antologio, mi facile konkludas, ke ĝi estas listiginda. 
Aliflanke, se kontraŭ tio, tiu aŭtoro apenaŭ aperas aliloke, mi 
foje, sed malofte, tamen lin aŭ ŝin forigis.

Kiel jam indikite, mi ne inkluzivas homojn, kiuj sole 
tradukis, kvankam estas kelkaj esceptoj, ekz. Kabe, kiu apenaŭ 
verkis originale, kaj Ivo Rotkviĉ, kiu tamen meritas mencion 
pro la influo sur la originalan literaturon de sia traduko de 
Cezaro.

Post la apero, mi kaj aliaj provis aranĝi recenzojn 
en la nacilingva gazetaro. Mi antaŭsupozis, ke ni sukcesus, 
se aperus du tiaj recenzoj. Kvankam kelkaj montris veran 
interesiĝon, sole unu revuo literatura recenzis en Britio. 
Tamen, temis pri unu el la plej konataj tiaj revuoj, nome The 
Times Literara Supplement - literatura aldono al ĵurnalo 
The Times Recenzis ĝin nia profesoro John Wells! Kaj tiu 
granda sukceso okazis verŝajne sole pro tio, ke John jam 
troviĝis sur la listo de recenzemuloj de tiu revuo!

Ću vi povas zorgi, ke ĝi troviĝu en kelkaj gravaj 
kroataj bibliotekoj, ekz. nacia kaj universitataj?

Geoffrey Sutton
Noto de la redaktoro:
KEL sendis klarigan leteron kaj informilon pri apero de la 
libro al Nacia kaj universitata biblioteko, al Biblioteko de 
Filozofia fakultato, al Leksikografia instituto Miroslav Krleža.
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KONCIZA ENCIKLOPEDIO DE LA ORIGINALA 
LITERATURO DE ESPERANTO

Concise 
Encvclopedi a

of lhe

Original
Literature
Esperanto

GEOFIKE’1 SI ITON

Geoffrev Sutton: Concise En
ciclopedia of the Original 
Literature of Esperanto. Eldonita 
de Mondial, Novjorko, Usono, 
2008. Fortike bindita libro kun 
aparta mola blankaruĝa kovrilo. 
La verko havas 728 paĝojn.

Antaŭ mi, sur la skribotablo, 
troviĝas unu el la plej belaj kaj plej valoraj 
verkoj pri la originala Esperanta literaturo. 
Temas pri la anglalingva libro "Conscise 
Encyclopedia of the Original Literature 
of Esperanto" far elstara angla aŭtoro d-ro 
Geoffrev Sutton, specialisto pri finn-ugra 
filologio. Kiel lektoro kaj preleganto pri 
Esperanto li servis kelkajn jarojn en Ĉinio, 
Japanio, Suda Koreio kaj Kanado. Tiu ĉi 
libro, traktanta la historion de nia originala 
literaturo, estas ampleksa, belaspekta verko, 
tipografie eleganta, kun aparta, blankaruĝa 
kovrilo. Kredu min, ke estas tre malfacile noti 
en mallonga recenzo miajn impresojn pri kiu 
tiu mirinda libro pritraktanta sur 728 paĝoj 
la historion de originala Esperanta literaturo 
de 1887 ĝis 2007, kaj prezentanta detalajn kaj 
vere informriĉajn bio-bibliografiajn indikojn 
pri 305 aŭtoroj devenantaj el ĉiuj kontinentoj 
kaj apartenantaj al diversaj epokoj, nacioj, 
lingvoj, kulturaj medioj kaj tradicioj. (...)

La publikigo de tiu ĉi grava verko 
far G. Sutton preskaŭ koincidas kun la eldono 
de jenaj gravaj verkoj havantaj rimarkindan 
valoron por nia Esperanta kulturo: Josip 
Pleadin "Ordeno de Verda Plumo, leksikono 
pri esperantlingvaj verkistoj" (2006), Ulrich 
Lins "Utila estas aliĝo: Tra la jarcento de 

UEA" (2008) kaj Lucija Borčić "Granda 
Vortaro Esperanta-Kroata" (2008; ĝia Kroate- 
Esperanta versio aperos fine de 2009).

La Konciza Enciklopedio de G. 
Sutton estas grava ne nur por anglalingva 
publiko, sed ankaŭ por la tuta esperantistaro 
interesiĝanta pri la Esperanta kulturo kaj 
literaturo.

La verko komenciĝas per unupaĝa 
Agnosko kie la aŭtoro dankas al sesdeko 
de esperantistoj kiuj iamaniere helpis la 
kompiladon de la verko. Sekvas kvar paĝoj 
de klare prezentitaj Mallongigoj. Mallongan 
Enkodukon faris prof. Humphrey Tonkin el 
Usono kaj dulingvan Rekomendon skribis 
Mauro Nervi, prezidanto de Esperantlingva 
Verkista Asocio (nun: Akademio de 
Esperantlingvaj Verkistoj). La aŭtoro 
ekondukas la legantojn en la riĉan enhavon 
de sia kompilaĵo per ĝenerala Enkoduko 
kie li klarigis la ekeston de Esperanto kiel 
"artefarita" internacia lingvo kaj ĝian evoluon 
de projekto al vivanta lingvo posedanta ĉiujn 
ecojn necesajn por originala kaj traduka 
literaturo. Uzante la citaĵojn el la verkoj de C. 
Piron, G. Berveling, J. Modest. H. Tonkin kaj 
R. Nogueira la aŭtoro montras la uzeblecon 
de Esperanto por literatura kreado kaj 
parolas pri la literaturaj ĝenroj kaj skoloj 
de la Internacia lingvo. Aparte li akcentas 
la favoran rezolucion de UNESKO el 1954 
kaj la agnoskon de Esperanta PEN-centro 
far la Internacia PEN-kongreso en Santiago 
de Compostela en lajara 1993. La efektivaj 
kerno de la verko troviĝas en la sekvaj 556 
paĝoj dividitaj en kvar periodoj laŭ kiuj 
la aŭtoro klasifikas la tutan originalan 
literaturon.

1. La unua periodo 1887-1920: 
Primitiva romantikismo kaj fondiĝo de la 
stilo 2. La dua periodo 1921-1930: Matura 
romantikismo kaj literatura disfloro. 3. 
La tria periodo 1931-1951; Parnasismo kaj 
maturiĝo. 4. La kvara perioda 1952-1974: 
Postpamasismo kaj modernismo. 5. La kvina 
periodo 1975-2007: Popularigo de la romano, 
eksperimenta poezio, postmodernismo.

La citataj periodoj estas la 
kadro ene de kiu disvolviĝas mirinda 
historio de Esperanto kaj de ĝia originala 
literaturo dum 120 jaroj. Ĉiun periodon la 
aŭtoro enkondukas per kelkpaĝa ĝenerala 
panoramo pri la tiutempa stato de la 
literatura lingvo, pri la ĉefaj ĝenroj, skoloj, 
literaturaj revuoj, vortaroj, kompendioj kaj 
antologioj. Post tiu kurta enkonduko estas 
laŭ la jaroj de apero sur la literatura sceno 
prezentitaj la plej elstaraj verkistoj de la 
koncerna periodo kaj iliaj ĉefaj verkoj.

Por la prezento de la verkisto 
kaj liaj verkoj uzatas la jena skemo: Oni 
komencas per ĝeneralaj indikoj pri la 
biografio de la koncerna verkisto. Sekvas la 
listo de liaj plej gravaj poeziaj, prozaj kaj aliaj 
verkoj. Estas ofte eldonitaj pli-malpli longaj 

citaĵoj el la plumo de elstaraj esperantaj 
verkistoj koncernantaj la prezentitajn 
verkojn. Tiam sekvas dulingva listo de ĉiuj 
liaj tradukoj el kaj al diversaj lingvoj. Ĉe la 
fino troviĝas Elektitaj verkoj kuti la titoloj en 
Esperanto kaj la angla. Ĉio estas ordigita laŭ 
la jaroj de aperado.

Ĉe la fino de la libro la aŭtoro 
donas Skizon pri la lingvistika strukturo 
de Esperanto kaj ĝiaj kreaj kapabloj. 
Aldonigas 20 proverboj en Esperanto (el la 
Zamenhofa Esperanto Proverbaro), dektri 
poemoj de elstaraj poetoj kaj kvar mallongaj 
fragmentoj el prozaj verkoj. Al tio apartenas 
eta Esperanto-angla vortaro de la prezentita 
beletro. Sekvas 77-paĝa ĝenerala Bibliografio 
presita per petito-literoj kaj enhavanta 
plurajn centojn da libroj de esperantistaj 
verkistoj. Post ĝi troviĝas eta bibliografio 
(37 verkoj) pri literaturo, interlingvistiko 
kaj esperantologio. Krome, la aŭtoro citas 
la nomojn kaj la adresojn de plej grandaj 
Esperanto-bibliotekoj, de landaj asocioj en 
Aŭstralio, Britio, Kanado, Nova Zelando, 
Suda Afriko, Usono kaj la adreson de UEA. 
Troviĝas tie ankaŭ la retaj adresoj de Radio 
China International, Radio Havana Cuba, 
Radio Polonia, RAI International kaj Vatican 
Radio. Ĉe la fino estas abunda alfabete 
ordigita 163-paĝa Indekso.

Sur la internaj paĝoj de la dukolora 
kovrilo estas presitaj bio-bibliografiaj 
informoj pri la aŭtoro (kun lia fotografaĵo). 
La lastan kovril-paĝon ornamas trafaj tekstoj 
pri la originala Esperanto-literaturo.

La Konciza Enciklopedio enhavas 
sisteme prezentitan trezorejon ne nur de la 
originala Esperanta literaturo, sed ĝi estas 
grave fonto el kiu oni povas ĉerpi ankaŭ 
la informojn pri ĉiuj valoraj verkoj de la 
traduka literaturo.

Pri la historio de nia literaturo 
skribis E. Privat apartan ĉapitron en sia 
"Historio de la lingvo Esperanto” en la jaro 
1927 Internacia Ĉseh-Instituto eldonis en 
1934 libreton "La Esperanta literaturo” far 
de M. De Waard. Kelkaj priliteraturaj paĝoj 
troviĝas en la dua volumo de Enciklopedio 
de Esperanto 1934/35. En la famenkonata 
verko de I. Lapenna, U. Lins kaj T. Carlevaro 
"Esperanto en Perspektivo” el 1974, la 
granda parto de la teksto estas dediĉita al la 
Esperanta literaturo. Drago Kralj el Slovenio 
aperigis en 1960 eminentan verkon “Kvar 
prelegoj pri Esperanta literaturo’ Elstara 
kroata publicisto Marinko Gjivoje eldonis en 
1979 sian verkon Panorama rigardo super 
la Esperanta literaturo”. En Kroatio aperis 
en 1988 la bonega kroatlingva traduko de la 
verko far M. Boulton "Esperanta literaturo - 
fenomeno unika".

Tamen, nenio estas komparebla 
kun la vere mirinda priliteratura verko 
far de G. Sutton. Lia Konciza Enciklopedio 
troviĝos sur la polvokovritaj universitataj 
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librobretoj eĉ post 100 jaroj, kiam nur kelkaj 
oldaj lingvistoj rememoros pri la glora 
pasinteco de la malaperinta internacia 
lingvo Esperanto. Samtempe pluraj miloj da 
jam Havigantaj Esperantaj beletraĵoj kuŝos 
en la keloj de la Universitataj en Edinburgo, 
Vieno, Rotterdamo kaj Zagrebo - donacitaj 
iam de W. Auld, Internacia Esperanto- 
Muzeo, UEA kaj Marinko Gjivoje.

Estas memkompreneble ke la 
historio de la originala Esperanta literaturo 
startas kun d-ro L. L. Zamenhof, la iniciatinto 
de la lingvo, kiu jam en la unuaj du 
lernolibroj aperigis kelkajn siajn originalajn 
poeziaĵojn. Liaj literaturaj tradukoj, liaj 
kongresaj paroladoj kaj liaj abundaj leteroj 
enspiris la vivon en lian lingvan projekton. 
Li estis la unua direktanto de la literatura 
lingvo-evoluo de Esperanto. La Zamenhofa 
lingvaĵo restis dum pli ol dudekjaroj modelo 
kaj imitinda kriterio de bonaj lingvo kaj stilo.

La enhavo de la Konciza 
Enciklopedio montras ke la liriko kaj noveloj 
de multaj Esperantaj verkistoj egalas al 
tiuj de la naciaj literaturoj. La ĝenro de la 
romano, kaj kvante kaj kvalite, evidente 
perdas la paŝon post la liriko kaj novelo. 
La unuajn tekstojn pri literatura kritiko 
publikigis E. Privat kaj K. R. C. Sturmer. Nur 
en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj aperis valoraj 
kritikaj verkoj de G. Waringhien, M. Boulton, 
B. Ragnarsson, K. Long, T. Carlevaro, R. 
Nogueira kaj G. Silfer. Sian apogon atingis 
la Esperanta literatura kritiko per la elstaraj 
kritikaj verkoj far Fernando da Diego, kaj per 
la 536-paĝa verko "Kritiko kaj recenzistiko en 
Esperanto" (1999) far Karolo Piĉ.

Dramojn, komediojn kaj amuzajn 
unuaktaĵojn aperigis J. Baghy, R Schwartz, 
W. Auld kaj G. Mattos. Dum kelkaj 
Universalaj, naciaj kaj TEJO-kongresoj estis 
sukcese prezentitaj teatraĵoj de G. Silfer kaj 
S. Stimec. La plej elstara aŭtoro en tiu ĝenro 
estas la angla verkisto Paul Gubbins, kiu 
verkis dudekon da teatraĵoj.

Mia mallonga recenzo havas 
severe limigitan spacon kaj tial mi povas 
mencii la nomojn nur de kelkaj plej famaj 
Esperanto-poetoj: E. Mihalski, K. Kalocsav, 
N. Hohlov, W. Auld, M. Boulton, Armand Su, 
J. Camacho kaj J. A. Montagut. La poemaro 
"Streĉita kordo" de K. Kalocsay el 1931 estas 
konsiderata la plej granda juvelo de la 
Esperanta liriko. La poemo "La infana raso" 
far W. Auld estas la ĉefverko de la unua 
Esperanto-verkisto kiu iĝis kandidato por 
Nobel-premio. "Poemo de Utnoa" kiun la 
kataluna poeto A. Montagut verkis en 1993 
en pli ol 7000 versoj, estas unika moderna 
scienc-fikcia eposo, nekonata ĝis nun el la 
monda literaturo. Kiel verkintoj de modelaj 
Esperantaj noveloj menciindas: S. Engholm, 
R. Schvvartz, R. Rosseti, J. H. Rosbach, M. 
Miyamoto, T. Sekelj, I. Nemere, L. Gabrielli 
kaj J Camacho. Rimarkindajn eseo-verkojn 
publikigis G. VVaringhein, W. Auld, F. de 
Diego. Jam en 1907 H. Vallienne verkis 
la unuan ampleksan originalan romanon 
'Kastelo de Prelongo". Ĝi estis interesa proza 
verko sed sen ia arta valoro. Estas nepre 
menciindaj romanoj de J. Baghy: "Viktimoj" 
(1925), "Printempo en aŭtuno" (1931) kaj 
"Sur sanga tero" (1933) La majstro-verko 
"Metropoliteno" de V. V. Varankin en 1933 
estas konsiderata la plej realisma originala 
romano tiutempa. Jean Forge (pseŭd. de Jan 
Fethke) eldonis en 1931 la scienc-fikcian 
romanon "Mt. Tot aĉetas mil okulojn" en kiu li 
antaŭvidis la uzon de televido. Lian romanon 
oni filmigis en 1960 ( "Die 1000 Augen des dr. 
Mabuse"). Eldoniĝis ankaŭ tre bonaj romanoj 
far de R. Rosseti, S. Szathmari, J. Ribillard, 
R Shwartz, K. Piĉ, J I. Francis, Valano, I. 
Nemere, J. Steele kaj la kroata verkistino S. 
Stimec ekde 1984 publikigis kelkajn valorajn 
romanojn, el kiuj "Kroata Milita Noktolibro" 
estis tradukita al la japana, germana, franca, 
ĉina kaj islanda lingvoj.

Estas nepre akcentinde ke en la 
verko de G. Sutton trovis sian indan kaj plene 

mertitan lokon elstaraj kroataj Esperantaj 
verkistoj - poetoj A. Albert, L. Borčić, Z. 
Heide, G. Rasan, V Skaljer-Race, B. Vanĉik 
kaj J. Velebit. Troviĝas tie ankaŭ majstro- 
tradukinto de la Jelusicha "Cezaro" (1934) 
kaj kolektiva verko "Tragedio en la universo" 
s-ro I. Rotkviĉ, multflanke publicisto, eseisto 
kaj leksikografo M Gjivoje kaj fine la brila 
oratoro, preleganto kaj scienca verkisto I. 
Lapenna. Mi pardonpetas ke pro la strikta 
spaco-limigo de la recenzo al mi estis neeble 
mencii pliajn nomojn de la prezentitaj 
verkistoj. Tial la tuta recenzo donas nur tre 
palan bildon pri riĉenhava verko. En la tuta 
verko mi rimarkis nur unu eraron: Sur la 
paĝo 24 la aŭtoro informas nin ke Zamenhof 
tradukis la Novan Testamenton, "parte el 
la hebrea kaj parte el la aramea" Kiel ni 
scias, Zamenhof tradukis nur la Malnovan 
Testamenton.

Laŭ la statistiko aperinta en la 
rusa revuo "La ondo de Esperanto" eldoniĝas 
ĉiujare ĉ. 200 libroj en Esperanto. El tiuj ĉ. 
30% apartenas al la literaturaj verkoj, ĉu 
originalaj, ĉu tradukaj. Laŭ la "furor-listo" 
de la aĉetitaj libroj en la Libroservo de UEA, 
evidentiĝas ke la beletro ne okupas la unuajn 
lokojn. Konante la ĝenerala nekontentigan 
lingvan nivelon de la esperantistaro, kaj la 
indiferentecon de multaj esperantistoj pri la 
kvalitaj beletraĵoj, mi opinias ke estas necese 
pli bone informi nian kolegaron pri la 
ekzistanta kaj leginda beletro en Esperanto.

La Konciza Enciklopedio de 
G. Sutton estas verko nepre leginda kaj 
disvastiginda. Ĝi devus troviĝi en ĉiu 
Esperanta biblioteko. Se fakte "ĉiu parolas 
la anglan", ne devus esti problemo legi ĉi 
mirindan verkon en la angla por kiu G. Sutton 
tiel amplekse kaj kompetente prezentis 
la historion de la originala literaturo de 
Esperanto Lin mi tutkore dankas kaj lian 
verkon mi plej sincere rekomendas al la 
esperantistaj libroamantoj.

Ivo Boroveĉki

TRI UNUAJ KROATAJ AŬTOROJ EN LA
KONCIZA ENCIKLOPEDIO DE LA ORIGINALA LITERATURO DE ESPERANTO

IVO LAPENNA 
(1909-1987)

Foto el la lnternacia Esperanto-Muzeo Vieno

IVO ROTKVIĈ
(1901-1983)

ŽELJKO TAKAČ 
(1927-1982)

Foto el la Dokumenta Esperanto-Centro Đurđevac Foto el la arkivo de familio Takaĉ
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KROATOJ EN LA KONCIZA ENCIKLOPEDIO 
DE LA ORIGINALA ESPERANTO-LITERATURO
Kiam ni parolas pri la originala 

literaturo de Esperanto, s-ro Geoffrey Sutton 
en sia Konciza enciklopedio de la Originala 
Esperanto-literaturo parolas pri kvin 
periodoj. Sed se ni parolas pri la originala 
kroata literaturo, pri la kroata kontribuo al 
la Esperantlingva literaturo, ni. bedaŭrinde, 
parolas nur pri la tri lastaj periodoj, sed. 
malgraŭ tio, temas pri 12 tre gravaj kaj 
aprezataj kroataj verkistoj.

Nia unua el la tri verkistoj de la 
tria periodo, kiu komenciĝis en 1931 kaj 
finiĝis en 1951, estis Ivo Rotkviĉ (1901-83), 
kroata advokato, redaktoro de Konkordo 
ekde 1926 kaj poste kun-redaktoro de 
Balkanu Konkordo. Li estis junano de Belartaj 
Konkursoj de UEA kaj vicprezidanto de La 
Internacia Asocio de Verkistoj-Esperantistoj. 
Koncerne la literaturon, li estis plejparte 
konata pro alta kvalito de siaj retorika kaj 
skriba stiloj. Kvankam kelkajn el liaj verkoj 
oni povas trovi en La Suda Stelo, La Nica 
Literatura Revuo, ktp., la vera graveco de 
Rotkviĉ por Esperantlingva literaturo estas 
lia influo al la stilo de aliaj verkistoj per 
siaj artikoloj pri lingvo kaj per la traduko 
de Cezaro (1934) Ekzemple, por Reto 
Rossetti Ivo Rotkviĉ estas la plej baroka, 
multkolora stilisto en la tuta lingvo Aliaj 
verkoj menciitaj en la Enciklopedio estas. 
Kelkaj Pensoj pri la Internacia Lingvo kaj ĝia 
Literaturo [A Few Thoughts on the Inti. Lang. 
and Its Lit.J (1957) kaj Literaturo kiel Eduka 
Rimedo [Lit. as an Educational Resource] 
(1957/9).

La dua kroata nomo en la tria 
periodo estas la nomo de Ivo Lapenna 
(1909-87), konata kroata profesoro pri 
lnternacia Juro ĉe Zagreba Universitato. En 
la historion de la Esperanto-Movado li eniris 
kiel sekretario (1955-1964) kaj prezidanto 
(1965-1974) de Universala Esperanto-Asocio 
Li fondis Internacian Espei-a nto-.Asocio n de 
Juristoj kaj preidis ĝin dum 30 jaroj. Membro 
de la Akademio de Esperanto ekde 1952. 
Rezolucio de Unesko favore al Esperanto de 
la 10a de decembro 1954 estas lia verko. 
Koncerne la literaturon, li, laŭ Reto Rossetti, 
potenca oratoro kun granda elokventeco, 
estas plejparte aprezata pro siaj Elektitaj 
Paroladoj kaj Prelegoj [Sei. Talks and 
Lectures, 1966] kaj tute aparte pro Retoriko. 
(1950,1958,1971). Laŭ Georgio Silfer nur 
unu analoga ekzemplo ekzistas hodiaŭ: la 
paroladoj de d-ro Zamenhof. Aliaj verkoj de 
Lapenna estas La Esperanta Literaturo [Eo 
Literature] (1954), La Memorlibro Okaze de la 
Centjara Datreveno de la Naskiĝo de D-ro L.L. 
Zamenhof [Commemorative Book Published 
on the Occasion of the lOOth Anniversary 
of the Birth of Dr L.L. Zamenhof] (1960). Li 
redaktis kaj grandparte verkis. Esperanto 
en Perspektivo: Faktoj kaj Analizoj pri la 
Intemacia Lingvo [Eo iu Perspective Facis 
and Analyses of the Inti Lang.) (1974). Lia 
lasta verko estas eseoj Kritikaj Studoj Defende 
de Esperanto [Critica! Studios in Defence of 
Eo] (1987).

La lasta kroata nomo en la 
Enciklopedio en la tria periodo estas Zeljko

Krunoslav Puškar
Fotis Milivoj Lozovina

Takaĉ (1927-82) Artikoloj kaj literaturaj 
fragmentoj de Takaĉ, ĵurnalisto interalie 
ĉe la ĵurnalo Vjesnik, aperis en multaj 
periodajoj, inkluzive de La Suda Stelo, 
Kontakto kaj Jugoslavia Esperantisto. Krome, 
li ankaŭ gajnis kelkajn premiojn en Belartaj 
Konkursoj de UEA kaj liaj premiitaj noveloj, 
riĉaj, kun verva kaj sociale engaĝita observo, 
eksponas lian lertecon en lia stilo-aplikado. 
Kvankam liaj verkoj estis konataj, ili neniam 
aperis libroforme.

Kompare kun la tria periodo, en 
la kvara, kiu komenciĝis en 1952 kaj finiĝis 
en 1974. estas menciitaj du kroataj verkistoj 
pli. La unua verkisto estas Duro Rasan 
[aŭ pseŭd. Đurina Novogradec] (1912-83), 
kroata jurnalisto. Interalie, lia poemo Ĉie 
Puloj kaj Pedikoj aperis en La Suda Stelo 
(1957) kaj lia poemo Terura Sonĝo (1961) 
estis presita en la antologio de Esperanta 
poezio de jugoslavaj poetoj Retiloj. Koncerne 
lian poezion, Josip Pleadin. ekzemple, 
konsideras la poemon Nokta Melodio (1988) 
de Rasan majstroverko. Li diras ke "... ni 
scias pri dudeko da liaj Esperantaj poemoj. 
Verko negranda, sed kvalite kaj teme 
interesa. Ĝi montras al ni bonan konanton 
de poezio, melodiko, metriko kaj konon de 
fundamentaj Esperantaj poetoj, kia estas 
Kalocsav Deksep poemoj de Rasan rezultis 
en la poentaro Domo en la Koro [Thorn in the 
Heart] en 2006.

La dua nomo kaj la unua verkistino 
en la kvara periodo estas Antonija Albert 
[Antonia-Mariaj (1901-92), kroata mezlerneja 
instruistino. Ŝi estis eĉ trifoje premiita en 
Belartaj Konkursoj de UEA kaj ŝi publikigis 
sian poezion kaj prozon en kelkaj periodajoj, 
inkluzive de La Nica Literatura Revuo. 
Oomota, kaj Monda Kulturo. Ŝi kontribuis 
al Recitoj - Jugoslavia Poemaro (1961). pro 
kiu Kalman Kalocsay laŭdas ŝian "delikatan 
inan sugesto-potencon". Cetere, Tazio 
Carlevaro konsideras ke ŝi estas interesa 
eksperimentema poetino kiu donas al siaj 

poemoj matematikan strukturon kiu per 
geometrio povas altiri la atenton. Interalie, 
poemoj de Antonija Albert aperis en Kroatia 
Esperanta Poemaro [Coll. Of Eo Poems from 
Croatia] (1991).

Božidar Vančik (1909-70) estis 
kroata juĝisto, stenografisto, kun-redaktoro 
de Intemacia Kulturo kaj La Suda Stelo, 
plejparte konata pro siaj tradukoj de poezio 
Kai prozo. Sep poemoj - kiujn Gjivoje nomis 
"plejadoj kiuj formas fermitan ciklon de lia 
poezio-kreado’ - aperis en Recitoj (1961). 
Kvankam lia poezio neniam estis publikigita 
libroforme, ĝi estis bone konata kaj aprezata.

La du lastaj nomoj en la kvara 
periodo estas Josip Velebit (1911-2000) kaj 
Vesna Skaljer-Race (1911-2000). Velebit 
estis kroata gimnazia instruisto, unu el la 
ĉefaj kunlaborantoj en La Suda Stelo, Voĉo, kaj 
Monda Kulturo. Lia aŭtobiografia poemaro 
Kanto de Telegrafistoj estis publikigita en 
1996. Peter Brown opinias, lce ĝi enhavas 
kelkajn “tre belajn kaj aferkoncernaj!! 
poemojn", aparte "Ĉevalido Sultano", 
"Printempa Nokf" kaj "Al Nuboj", kiuj aperis 
ankaŭ en Kroatia Esperanta Poemaro. Plue, 
Skaljer-Race [pseŭd. Veraska] estis kroata 
instruistino, verkistino, Biologistino, kiu 
gajnis pli ol 20 premiojn en naciaj kaj 
internaciaj literaturaj konkursoj. Ŝiaj verkoj 
estis kaj estas priskribitaj kiel fluaj kaj sociale 
engaĝitaj kaj precipe konataj pro sia simpla 
lingvo kiun Tazio Ĉarlevaro nomas "tipe ina 
dispono por kunsentemo”. Ŝiaj verkoj estas 
la poemaro Maristo Surmaste [Seaman on 
the Mast] (1969) kaj la poemareto El la Vivo 
[From Life] (1977).

La lastan, kvinan periodon, kiu 
komenciĝis en 1975, karakterizas kvar 
kroataj verkistoj. La plej konata kroata kaj 
tutesperantavnomo ĉi tie estas cetere s-ino 
Spomenka Ŝtimec (1949), kiu ankaŭ gajnis 
kelkajn premiojn en Belartaj Konkursoj 
de UEA kaj aliloke ekde 1978. La verkoj de 
s-ino Ŝtimec estas multlegitaj kaj aprezataj 
kaj ŝi estas laŭdata speciale pro sia freŝa, 
spontanea kaj natura stilo. Ekzemple, 
ŝia frua verko Ombro sur Interna Pejzaĝo 
[Shadow on an Internal Landscape] (1984) 
kontribuas, laŭ Humphrey Tonkin, al 
Esperanta kulturo paradokse: ĝi samtempe 
priskribas la malfacilecon de komuniko 
trans kulturoj kaj ĝi ankaŭ kontribuas al la 
literaturo de lingvo kiu estis planita por ĉi 
tiu komuniko. Ŝia posta novelaro Vojaĝo al 
Disiĝo [Journey to Separation] (1990), estas, 
laŭ kritikistoj, verko kun rava stilo kaj penso- 
originaleco. Aŭstralio, rakonto el tiu ĉi verko, 
gajnis la unuan premion por prozo ĉe la 
UEA kongreso en Varsovio en 1987. Plue, 
Nesenditaj Letero j el Japanio [Unsent Letters 
from Japan) (1990) estas vojaĝrakonta 
verko, konsiderita de Giuiio Cappa "la 
plej bela samtempula esperantlingva 
verko". Koncerne la pli malfruajn verkojn, 
laŭ Ulrich Lins, s-ino Ŝtimec sukcesis en 
Geografio de Miaj Memoroj [A Geography of 
My Memories] (1992) pli ol iu alia verkisto, 
pri la aplikado de Esperanta tradicio de 
universala respekto por ĉiu homo kaj en 
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ĝia rilatado al siaj ĉiutagaj observoj. Krome, 
pro Kruata Milita Noktlibro fNightlv Dian of 
the Croatian War| (1993), ŝi iĝis famkonata. 
Cetere, la familia kroniko Tena. Hejmo 
en Mezeŭropo [Tena: A Home in Central 
Europe] (1996), kiu prezentas ŝian propran 
vidpunkton pri la Mezeŭropo de la antaŭa 
generacio, estas konsiderita de Ulrich Becker 
kiel fascine simpla, bela, sed ankaŭ trista 
verko. La romano estis dramigita de Japana 
Radio NHK en japana traduko. Post tio, en 
la Enciklopedio estas ankaŭ menciitaj La 
Aŭstralia Pupo [The Australian Doli] (1997) 
kaj Tilia (2002), biografio de la germana 
aktorino Tilia Durieux, kiu, laŭ Christian 
Declerck, estas "artaĵo pro sia lingvo kaj 
bildouzado". Sekve, Hodler en Mostar (2006) 
estas, laŭ Paul Gubbins. fascina, lakona kaj 
ekonomike prezentita historia romano pri 
amo, deklarita kaj nedeklarita, lojaleco, 
fideleco kaj tragedio. Du teatraĵoj de s-ino 
Ŝtimec - Gastamo [Hospitality] (1982) kaj 
Virino kiu Flustras en Uragano [A Woman 
who Whispers in a Hurricane] (1986) - 
estis prezentitaj ĉe la UEA kongresoj en 
Antverpeno (1982) kaj Pekino (1986).

Poemoj de s-ino Lucija Borčić 
(1921), la dua kroata verkistino en ĉi tiu 
periodo, aperis en multaj periodaĵoj. Aldone, 
en 1985 ŝi ricevis la Premion Clelia Contento 
por poezio pro sia poemo Artist' Blua. Krom 
multaj tradukoj el la kroata al Esperanto kaj 
inverse, s-ino Borčić ankaŭ kun-redaktis la 
antologion Kroatia Esperanta Poemaro [Coll. 
of Eo Poems from Croatia] (1991) de 22 
kroataj verkistoj kiuj verkis Esperantlingve. 
En la jaro 2001 aperis ŝia poemaro Pulsas la 
Viv' Life is Pulsing].

Marinko Gjivoje [pseŭd. Mara 
Inko] (1919-82), kroata ĵurnalisto, redaktis 
La Suda Stelo. Jugoslavia Esperantisto. Scienca 
Revuo, kaj kun-redaktis aliajn periodaĵojn 
Gjivoje ankaŭ verkis antaŭparolon por la 
romano La Sonorilo de Bled (1959) de Stevan 
Živanović kaj por la poemaro de 19 jugoslavaj 
poetoj Reenoj (1961). Verkoj de Gjivoje 
estas Panorama Rigardo super la Esperanta 
Literaturo [A Panoramic View of Eo Lit] 
(1979), kiu enhavas amason da informoj, kaj 
Interesa Arkeologio llnteresting Archaeo!ogyj 
(1973), historio kai bibliografio de Esperanto 
en Jugoslavio, inkluzive de bibliografio de la 
tradukitaj verkoj publikigitaj en Esperanto- 
periodajoj.

Finfine, en ĉi tiu periodo ni 
trovas Zora Heide (1924), kiu estis kroata 
laboratoria teknikisto. Si translokiĝis al 
Danlando en 1960 kaj poste iĝis dana 
ŝtatanino. Si ankaŭ ricevis multajn 
premiojn en litaraturaj konkursoj. En ŝia 
unua novelaro Ni, Homoj... [We, People...] 
(1970), kiu interalie ĉerpas la inspiron el 
ŝiaj memoroj, pri la etoso kaj tradicioj de 
ŝia hejmlando, VVilliam Auld laŭdas ŝian 
observpotencon kaj komprenpovon de 
psikologio. Plue, en ŝia posta novelaro Efulaj 
Aventuroj [Little Ones' Adventures] (1983), 
kiu konsistas el ok rakontoj pri infanaĝo en 
la kroata kamparo, estas multe laŭdataj ŝia 
kapacito por akra detalobservo pri ĉiutaga 
vivo kaj lerta etoso-kreado. Ŝia poemaro 
Spuro; de 1' Doloro [Tracks of Pain] (1984), 
kiu temas pri amo, sopiro, sufero kaj la 
vivmistero, estas plejparte laŭdata pro la 
ekspansio kaj maturiĝo de la poeta inspiro 
kaj ŝia lingvouzado.

Krunoslav Puškar

MORTI HOMECE 
AŬ VIVI ...
HOMECE?

Jean Anouilh: Antigona 
Grafokom, Đurđevac 2007. 
Esperantigis Roger Imbert

Iam ankaŭ mi senrezerve ŝatis 
Antigonon. Tiam kiam mi estis juna kaj 
stulta Kaj amis idealojn pli ol la vivon. Nun 
mi ne certas. Eĉ mi ne insistas, kvankam 
mi ne povas kompreni junulojn kiam al ili 
ne estas proksima la ago de Antigona. Ĉar 
Antigona tamen pravas! Kaj mi ŝatas ŝin, kiel 
profesoro pri literaturo

Antigona, nome estas la plej bona 
ekzemplo de tragika heroo. Oni diras ke 
“tragedio estas literaturspeco en kiu ĉefrolanto 
havas esceptajn moralajn kaj karakterajn 
ecojn, sed mortas tragike pro kolizio inter 
idealo kaj realo, aŭ pro la propra fato". Sajnas, 
ke la difino parolas ĝuste pri Antigona! 
Guste ŝi estas tia heroino! Krome, al ĉiu estas 
klare, ke ŝi, vere, ne estas kulpa, tio estas ke 
ŝia tragika kulpo estas kulpo antaŭ la homa 
tribunalo, ne antaŭ la dia. Al ĉiu lernanto 
estas klare, ke ŝi faris heroaĵon: ke heroaĵo 
estas venki sian malfortecon (ŝi, eĉ ne 
sirino, sed nur malforta junulino!) konscias 
pri mortpuno. Kaj. malgraŭ tio. ŝi faris la 
farendan! Malmultaj (sincere!) diras, ke ili 
farus la samon Multaj dubas pri siaj fortoj 
Multaj sentas, ke ili malkuraĝus. samkiel 
Ismena malkuraĝis

Kaj tiam venas miaj demandoj pri 
Kreono. Ĉu al li ne okazis tragedio? Ĉu ne la 
fato ankaŭ lin elektis ruinigi? Ĉu eblas, ke 
ankaŭ li estas tragika heroo:* Respondoj estu 
via hejmtasko!" - mi diras.

Jean Anouilh ankaŭ faris simalan 
hejmtaskon. Jes, en la "Antigono" de Sofoklo 
klaras, ke Kreono estas tirano kiu estas punita 
pro sia elekto. Sed tie kaj li kaj Antigona 
plenigas siajn rolojn sen ia ajn hezito, kiel 
aŭtomatoj Guste tio estas lorio de Antigona 
kaj kulpo de Kreono. Ŝi havas superhoman 
forton, ŝi estas ideala, giganta...Kaj tio estas 
nekomprenebla al niaj samtempuloj. Tio 
ŝajnas esti nehomeca.

Tial Anouilh kreis iom alian 
Kreonon, kaj iom alian Antigonon. lli, ja. 
estas plenumantoj de siaj roloj, speciale 
Antigona. La praloĝanto diras: 'Si nomiĝas 
Antigona, kaj sian rolon ŝi devos ludi ĝis la 
fino..." Kaj la rezulto estas la sama kiel ĉe 
Sofoklo: ne povas okazi ke tragedio finiĝu 
feliĉe. Sed, unue, Kreono estas iom alia: li 
nefeliĉe, nesindediĉe rolas tiranon; li ne 
estas potencoavida homo, li nur akceptis 
la rolon. Li ne deziras puni Antigonon, ne 
deziras detrui la feliĉan trankvilecon de la 
vivo: de ordinara vivo, sen grandaj agoj. Li al 
Antigona ofertas feliĉon: "...Edziniĝu rapide, 
Antigona. estu feliĉa. La vivo ne estas tio kion vi 
kredas. Gi estas akvo, kiun nescie la gejunuloj

lasas elflui tra siaj malfermaj fingroj. Fermu 
viajn manojn, fermu viajn manojn, urĝu. Tenu 
ĝin. Vi vidos, ĝi iĝos eta objekto, malmola kaj 
simpla, kiun oni mordetos, sidante sub la suno. 
(...) Ankaŭ vi tion ekscios, pli poste: la vivo 
estas unu ŝatata libro, estas infano ludanta ĉe 
viaj piedoj, laborilo kiun oni firme tenas en la 
mano, benko sur kiu oni venas ripozi vespere 
antaŭ sia domo. Vi denove malestimos min. 
sed vi vidos, malkovri tion estas minimuma 
konsolado kiun oni havas maljuniĝante: eble la 
vivo estas tamen nur feliĉo!"

Sed Antigona deziras alion: Vi 
naŭzas min ĉiuj, kun via feliĉo! Kun via vivo 
kiun oni devas ami ĉiupreze. Mi pensas pri 
hundoj lekantaj ĉion trovantan Kaj estas tiu 
eta ŝanco, por ĉiu tago, se oni ne postulas tro. 
Mi volas ĉion, tuj - kaj ke ĝi estu tuta - aŭ 
mi rifuzos ĝin. Mi ne volas esti modesta, kaj 
kontentiĝi per eta peco. foje, kiam mi estis 
obeema. Mi volas certi pri ĉio jam hodiaŭ kaj ke 
estu tiel bele kiel dum mia infanaĝo - aŭ morti."

Jen la diferenco! Ne plu 
sindonema, neegoisma Antigona! Jen 
Antigona postulema, juĝanta vivojn de aliaj 
de alteco junaĝa. kiu vere ne ŝatas la vivon, 
kiu elektos morton kaj idealon, anstataŭ vivo 
kaj kompromiso.

La bonan hejmtaskon faris Jean 
Anouilh, kaj same nia elfranciginto Roger 
Imbert donacante tiun ĉi verkon por 
Esperanta legantaro. Anouilh kreis unu 
pli vivan Kreonon kaj same pli realecan 
Antigonon. Kaj ĉu li donis la respondon? Kiu 
el ili pravas, kies elekto estas pli bona?

Ambaŭ malvenkis: "Ciuj egale 
mortis, ĉiuj estas etenditaj, senutilaj, putrantaj. 
Kaj la ankoraŭ-vivantoj ekkomencos iom post 
iom forgesi ilin kaj miksi iliajn nomojn." Kaj 
krome, ironie: "Restas nur la gardistoj. Al ili 
ĉio ĉi plene indiferentas, ne temas pri ilia supo. 
Ili daŭrigas kartludi..."

Jes, ambaŭ malvenkis. Si estas 
morta. Kaj li estas morta. Ĉar homo kiu 
perfidis siajn idealojn estas nur sia propra 
ombro. Demando restas antaŭ ni: Antigona 
elektis destinon de ofero kiun oni memoras, 
ŝi estas ekzemplo kiel homo devus vivi 
homece ... aŭ: morti homece ...

Zdravko Seleŝ
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ROGER IMBERT
(1938-2009)

un lernolibron sed mem preparis an................... -.............~
■ĝis pri ludoj kaj konkuroj pro kio la kursoj estis amuzaj tiel 
tis tre vizitataj Kaj sukcesaj En 1962 ; ’ ’

La alveno de juna fianca esperantisto en 1960 al Kroatio 
prezentis turnon por la kroatia E-movado, alivorte li estis mejlo.ŝtona 
liomo por la sesdekaj jaroj pro siaj ideoj, sed dan k' al la fakto ke en 
Zagrebo tiam jam troviĝis firme establita Studenta Esperanto-klubo 
kun stabilaj gvidstrukturoj kiujn starigis Vjekoslav Morankiĉ kaj 
Josip Brkanac.

Roger venis el la mondo kie regis merkato kaj li sciis ke por 
Esperanto ne sufiĉas nur idealismaj celoj • oni devas uzi Esperanton 
por iu utilo. Li estis sincerega pacamanto. Li havis profesian sperton 
pri poresperanta agado ĉar antaŭe li jam laboris unu jaron kiel 
oficisto en UEA Rajdi estis escepta lingva talento, kiu jam tiam regis 
perfekte Esperanton kai plurajn aliajn lingvojn.

Tiuj faktoj rotis en lia agado Veninte al SEK kie normale 
funkciis organiza bazo (propraj financoj, propraj ejoj. Esperanto
kursoj por gejunuloj, Drama grupo} li transprenis gvidi la kursojn kaj 
enkondukis pli superajn ŝtupojn (B kaj C-ni velo) kaj helpis traduki kaj 
poluri E-tekstojn por la Drama grupo. La kursojn li tre serioze preparis 
ĉefe por paroligi la kursanojn, pretigante konversacidemandojn. Li 
ne uzis iun lernolibron seci mem preparis aparte ĉiun lecionon Li 
ĉiam zorgis pri ludoj kaj konkuroj pro kio la kursoj estis amuzaj tiel 
ke ili estis tre vizitataj kaj sukcesaj En 1962 ankaŭ mi aliĝis al lia 
kurso kaj lernis Esperanton de li.

Sed gravis ke tuj post la A-kurso eblis daŭrigi en B kurso 
kiun ankaŭ li gvidis kaj poste li preparis kursmaterialojn ankaŭ 
por C-kurso: dikan libregon je A-4 formato kun krestomatio de 
originala E-literaturo laŭ lia elekto kaj 
movada historio. Pro tio junaj generacioj 
en SEK de la sesdekaj jaroj estis pli 
profunde kaj kvalite edukitaj kaj lingve 
kaj movadhistorio en Zagrebo ol la 
generacioj antaŭ kaj post tiu periodo. 
Roger enkondukis aron da sekcioj 
al SEK: Antaŭ ĉio Tradukan sekcion. 
Sekcion por krei novajn instruistojn kaj 
Sekcion por kluba bulteno Sed funkciis 
ankaŭ la Drama sekcio. Ekskursa sekcio, 
Literatura, dum samtempe la organiza 
komitato zorgis pri mono, reklamado 
kaj informado. Efektive la kursgvida 
maniero de Roger inspiris min produkti 
novspecan lernolibron kiu esence 
baziĝas je neceso paroligi la homojn, 
ebligi per ne multaj vortoj makksimuman 
parolkapablon, ebligi produkti multajn 
demandofrazojn kaj baze de posta 
esploro de frekvencmorfemaro de 
parolata Esperanto evoluis sub tnia gvido 
la lernolibro por la Zagreba Metodo en 
kiu ankaŭ li kunaŭtoris.

En 1964 Roger havis unuajn 
kontaktojn kun Tibor Sekelj kaj eksciis pri 
la ideoj de Tibor ke necesas ŝanĝi la maldinamikajn agadmetodojn 
la ĝistiama E-movado, ke necesas agi por uzi Esperanton en praktiko. 
La slogano de Tibor estis ' Pli bona praktiko ol 100-hora prediko" 
kaj li fondis en Beogrado Instituton por oficialigo de Esperanto kies 
celo estis gvidi kaj stimuli novtipan Esperanto agadon: Esperanto 
en praktikon. Li fondis LOE-gazeton kie oni diskutis tiujn ideojn kaj 
raportis pri agadoj. Roger ekentuziasmis pri 10E kaj transdonis tiun 
entuziasmon ankaŭ al ni aliaj En 1966 mi lariĝis prezidanto de SEK 
kaj Roger konvinkis nin ke ni komencu prepari agadojn kie Esperanto 
ligiĝos kun turismo kaj kulturo. Tiel ni komencis en 1967 prepari 
Internaciajn Kulturajn Feriojn. La ideojn donis Roger, ni pridiskutis 
ilin kun Tibor Sekelj kaj fine ni decidis organizi 6 kulturfestivalojn 
en 6 jugoslavaj turismaj lokoj, temis pri festivaloj de teatro, filmo, 
kanzono, montgrimpantoj, pupteatro. Ni planis 6 dusemajnajn 
turismajn aranĝojn en Rovinj, Bled. Dubrovnik, Titograd. Pula kaj 
Primbŝten.

Ni preparis por ĉiu el la aranĝoj iun kulturan eventon. 
La financan bazon prezentis profito de disko 'Poezio de Julio 
Baghv" kiun SEK eldonis en 1967 kaj la kulturfonoj okazis en 1968. 

La organizan gvidlaboron faris praktike Roger kun ioma helpo de 
ni aliaj Li kontaktis teatrojn, kanzonistojn, li sendis artikolojn por 
reklami la .lieron en gazetaro, li prizorgis grandegan korespondadon 
Post sufiĉe grandaj problemoj, ĉar la afero estis multe pli granda 
ol ni povis realigi, efektive okazis 4 el la ses aranĝoj, la teatra en 
Pula. la kanzona en Rovinj, la filma en Dubrovnik kaj la pupteatra 
en Zagreb ioni transmetis ĝin el unue planita Bled). El ili surprize 
ĝuste la ĉi-lasta estis la plej sukcesa el ĉiuj kaj la komitato de SEK 
kiun mi prezidis decidis ne plu okupiĝi pri ĉiuj ses aranĝoj, sed 
daŭrigi la organizadon de la pupteatra. Ankaŭ la teatra travivis 
ankoraŭ du jarojn sed la pupteatra restis io kion Zagreb organizas 
ankoraŭ nuntempe. 43 jarojn pli poste Poste Roger subite ne plu 
tiel entuziasmis kaj ĉesis esti gvii- kaj ag-persono Mi daŭrigis la 
laboron komence kiel prezidanto de SEK. poste kiel prezidanto de 
JEJA kaj tine kiel direktoro de lnternacia Kultura Servo kiun mi 
fondis kaj tiel komencis profesiigi la E-agadon same en la spirito 
de la ideoj de Tibor Sekelj Roger aktivis kiel kursgvidanto ankoraŭ 
plurajn jarojn sed tiam komenciĝis lia eksterordinara traduklaboro 
Li komence tradukis pro simpla plezuro, sen mendo kaj scio ĉu io 
aperos. Li instruis multajn el ni pri la tradukarto en Traduka Sekcio 
Unua nia komuna tradukverko estis "Sonĝo kaj maldormo sub la 
karpeneto" • novelaro de lvo Andrio, kiun duono-duone tradukis li 
kaj mi Poste li tradukadis plurajn prozajojn el kroata literaturo kaj 
aperigis en diversaj E-gazetoj i Norda Prismo, Heroldo kaj aliaj}. Mi 
komencis okupiĝi pri Krleža (Rande de I' prudento) kaj li pri Mirko 
Božić Neelplorintoj). Tiun dikan romanon li fintradukis kaj multfoje 

poluris, sed mankis eldonisto kaj kvankam tio 
estis lia plej bona tradukaĵo, ĝi grandparte 
perdiĝis kaj neniam aperis. En la 70-aj jaroj li 
laboris dumkelkaj jaroj en Internacia Kultura 
Servo ĉefe kiel tradukisto. Tiam li tradukis 
600-paĝan Kroatian Prozon (Antologio) 
kaj pli ol trionon de Antologio de kroatia 
Poezio. Mende de Bosnihercehovina E-Ligo 
li tradukis la romanon de Mesa Selimoviĉ 
"Derviŝo kaj la morto" kai duan novelaron 
de Andrio “Vizaĝoj". Li helpis al mi por 
solvi problemajn lokojn kaj per sugestoj kaj 
korektoj rilate la tradukon cie la romano de 
Krleža ' Rande de 1' prudento'

Antaŭ ol veni al Kroatio, ankoraŭ en 
sia tre juna periodo li tradukis du romanojn 
el franca literaturo el kiuj 'Antigona" de 
Anouilh ekvidis la mondon du tagojn antaŭ 
lia morto.

Roger malmulte verkis originale. En 
la jaroj 1972-1975 aperadis en SEK revueto 
multobligata “Jes. sed" en kiu li havis satiran 
rubrikon “Samideano" kie li verkis sub 
pseŭdonomo Histriko kaj aperigis dekon 
da rakontoj pri Samideano. Poste ili aperis 

kelkaj libroj kune kun aliaj aŭtoroj. Li ŝatis verki aforismojn kaj 
vortludi en Esperanto, Liaj aforismoj kuŝas ie en liaj paperoj hejme. 
Espereble la familianoj ne forĵetos ilin sed disponigos je redaktado 
kaj aperigo. Roger estis escepta lingva talento. Li aktive uzis 6 
lingvojn kaj dekon da aliaj pasive Li konis 4 lingvojn perfekte tiel 
k e mi ofte demandis lin pri kroataj kaj slovenaj vortoj por diversaj 
plantoj kaj bestoj, kiujn li konis en Ia kroata multe pli bone ol mi. Li 
parolis ne nur perfekte la kroatan sed ankaŭ la zagreban dialekton 
tiel ke oni ne povis rekoni lin kiel eksterlandanon Li ege ŝatis 
naturon kaj montgrimpadon Li havis esceptan memorkapablon kaj 
konis preskaŭ ĉiujn montgriinpajn vojojn en Slovenio kaj Kroatio Mi 
ĝis la vivofino restis lia proksima amiko kaj ni kune ekskursadis. La 
lasta ekskurso estis de li planita laŭ la Juliaj Alpoj apud rivero Soča. 
Ni pasigis neforgeseblajn 5 tagojn

Konklude: Roger turnis la E-movadon en Kroatio al 
uzo de Esperanto en praktiko kaj konkretaj konsekvencoj estis la 
ekesto de Pupteatra Intemacia Festivalo i.PlF), la plej malnova 
teatra festivalo de Zagrebo, ekzistanta ankoraŭ nun. Pro ĝi ekestis 
Internacia Kultura Servo. Baze de ĝi kreskis tre diversaj formoj
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uzi Esperanton por peri kulturojn, ĉefe la 
kroatan, kio ebligis ekonomian travivon de 
profesia agado en Kroatio ĝis nun. Per siaj 
superaj kursoj li transdonis superajn sciojn 
al generacio de sesdekaj jaroj en kiu kreskis 
pluraj gravaj nomoj por E-movado entute ĉu 
kiel organizantoj, ĉu kiel kulturagantoj kaj 
aŭtoroj.

Fine jen miaj vortoj ĉe la 
entombigo: Roger ne ŝatis iun ajn dogmon, 
ankaŭ ne klerikulan, sed li tamen estis 
kredanto. Li kredis je pozitiva sorto ikiu ja 
tamen rimas kun morto), kiu disponigis al li 
lian stelon. Kaj tiu stelo efektive gvidis lin tra 
la vivo - verŝajne iom tro mallonge, sed tiel 
kiel li derizis. Li estis feliĉa homo, kiu sur la 
vivovojo ne havis verajn obstaklojn.

Okaze de sia 70-jariĝo kvazaŭ 

sentante ke lia fino proksimas, li skribis al 
mi:

Ne plu estos juno, 
ne plu estos Luno, 
ne plu varma duno.
Pasis ondoj, dronis mondoj 
kaj sur sablo konkera 
restis nur konk' era.

Roger estis mia instruisto, mia 
dua patro. Li instruis al mi Esperanton, li 
instruis al mi tradukarton, li instruis al mi 
pri la naturo dum niaj multaj ekskursoj.

Li instruis al mi vivi kun idealo 
kaj ŝati poezion.

Tial mi elektis ĉi tiun poemon de 
Heinz Kahlan por li:

KONSOLO
Se iu mortas, estas bone pensi, 
ke iun fremdan landon li foriris, 
el kiu jam ne planas li revenon.
Pro tio adiaŭon li ne diris.

Ne skribas li nek sendas li salutojn.
Por li chio rilata kun vi pasis.
Li devis ekveturi tro subite 
kaj tial ĉian havon li postlasis.

Bonas en tiu land. Re-forkuremo 
malgraŭ la hejmsopiro lin ne prenos
Li lasis vin. Vi eble lin rankoras.
Venos la tago kiam vi komprenos.

Zlatko Tiŝljar

MEMORU
memoru - ripetadis la tablo - ke ne estu forviŝita 
la gastamo
kaj la loko por koreco kaj la mano-varmo 
por pelveto kun hejma koro 
ke la kruĉo
estu plena de soifo pri interparolo

gardu ke ne malaperu la sopiro 
kovrita per la plej bela drapo 
kaj la tabloplato ne estu gratita 
per malbona vorto 
ke restu la memoro 
pri ĝiaj fortikaj piedoj 
eĉ kiam la lasta ŝtono 
estos forprenita el murangulo 
tiam la tablo ne lasos disipi 
sonĝojn

mi migras
serĉante ŝtonojn
por la fundamento de nova domo 
en kiun mi enkondukos la tablon 
kiel junan edzinon 
kun ĝiaj puraj sonĝoj

mia domo
kun la tablo kaj hejmanoj 
ne forlasu miajn revojn

jan Leonczuk
esperantigis Tomasz Chmielik

Noto:
Renkontiĝo de verkistoj 2009 en Kroatio 
komenciĝis per saluto de pola poeto Jan Leonczuk 
el Bjalistoko prezentita de aktorino Vida Jerman.

OMAĜANTA INCENSO
Por kondolenci Kurisu Kei (1910- 2009-04-18)

Junulo serĉis Veron sur la mondo, 
Por la justec’ socia I’ scion studis, 
En la koro I’ esperan floron butis. 
Antaŭ li lumis Esperanta ondo.

Flugigis alten li per korespondo 
Kajton, proleta batalant’ debutis.
Despotan plagon de Stalin aludis, 
Al ĉinoj donis li I’ amika ponto. '

Literaturon ĉeĥan li preferis, 
Por Fuĉik la incenson li oferis,2) 
Al samideanoj sinceran senton.

Verkis, tradukis li ĉiumomenton, 
Eseoj post konsiderad’ aperis,3) 
Kiuj faras por li la monumenton!

Shi Chengtai

P Post kiam finiĝis la Granda Kultura Revolucio (1966
1976) en Ĉinio, en 1979 s-ano Kurisu Kei fondis la Societon por 
Japana-ĉina Amikeco per Korespondo por la interkompreniĝo 
kaj la fortigo de amikeco inter la ĉina kaj la japana popolanoj,

2“ Kurisu Kei Japanigis multajn beletrajojn de la ĉeĥa 
literaturo rekte el la ĉeĥa lingvo, inkluzive verkon de J. Fuĉik, la 
ĉeĥa komunista verkisto.

3) Tiuj eseoj aŭ artikoloj de Kurisu Kei aperis en diver
saj revuoj en Esperanto, kiujn mi kolektis, tamen, bedaŭrinde, la 
manuskriptoj restas en la tirkesto ĝis nun.

Shi Chengtai, 2009-5-3, Daqing, Ĉinio
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PRI LA FONDO DE LA 
“INTERNACIA ESPERANTO- 
DE LA AŬSTRIA NACIA BII

Hugo Steiner kaj la fondo 
de la Esperantomuzeo

Je la l-a de aŭgusto 2009 estis la 80-a datreveno de la 
inaŭguro de la Esperantomuzeo en Vieno, ĉi estis forte ligita kun la 
nomo Hugo Steiner (1878-1969).

Hugo Steiner kiu naskiĝis en la jaro 1878 en malgranda 
urbo nomata Retz. esperantistigis en la jaro 1911 kaj partoprenis la 
8-an Universalan Kongreson en Krakovo 1912. Jam antaŭ la unua 
mondmilito Steiner gvidis Esperanto-kursojn, li fondis plurajn 
Esperanto-grupo jn en Aŭstrio - 1914 en Korneuburg. 1924 en St. 
Polten - kaj en la jaro 1924 li ankaŭ ekeldonis la gazeton "Aŭstria 
Esperantisto". Post sia pensiigo kiel oficisto de la aŭstria ŝtata fervojo 
en la iaro 1923, Steiner dediĉis sin preskaŭ nur al Esperanto

En la jaro 1927 Hugo Steiner ĉeestis la 19-an Universalan 
Kongreson en Dancigo. kie naskiĝis la ideo por la Esperantomuzeo. 
Ĉe tiu kongreso Felikso Zamenhof, la frato de Ludoviko Zamenhof, 
proponis la fondon de internacia Esperanto-biblioteko. Oni prenis la 
decidon, atendi plurajn dekojn da jaroj, por festi la inaŭguron de la 
Esperanto-biblioteko en la jubilea jaro 1937. 50 jarojn post la eldono 
de la libro "Lingvo Internacia"

Pri tiu prokrasto Hugo Steiner ne estis kontenta, ĉar estis 
evidentaj la avantaĝoj de internacia biblioteko, kiu kunigas ĉiujn 
Esperantajn verkojn. Pro tio Hugo Steiner klopodis fondi Esperanto- 
bibliotekon tuj post la kongreso en Dancigo. post sia reveno al Vieno. 
La tiama etoso en Vieno estis favora por la fondo de Esperanto- 
biblioteko ekzistis Esperanto-kursoj en la viena radio, ĉe la aŭstria 
ŝtata fervojo, ĉe la poŝto, ĉe la polico, kaj ekde la jaro 1926 Esperanto 
estis ankaŭ instrufako en aŭstriaj lernejoj.

Hugo Steiner havis bonajn rilatojn al kelkaj aŭstriaj 
politikistoj, kio ankaŭ helpis lin ĉe la fondo de Esperanto-biblioteko. 
La tiama aŭstria federacia kanceliero Igna/ Seipel (1876-1932) 
subtenis Steiner, kaj li ricevis ĉambron en la centro de Vieno, en 
Annagasse 5. Tiu ĉambro estis malgranda, ĝi estis stalo antaŭe, kaj 
ankaŭ pro tio montriĝis baldaŭ, ke estus bone por la Esperanto- 
biblioteko labori ene de pli granda institucio. Tial Hugo Steiner 
serĉis la kunlaboron kun la Aŭstria Nacia Biblioteko, kaj li parolis 
pri tio kun ĝia tiama ĝenerala direktoro Josef Bick (1880-1952). 
Steiner sukcesis, kaj en la jaro 1928 la "lnternacia Esperanto-Muzeo" 
iĝis parto de la Aŭstria Nacia Biblioteko. Je la l-a de aŭgusto 1929 la 
Esperantomuzeo estis inaŭgurita en la pompa baroka salonego de la 
Aŭstria Nacia Biblioteko antaŭ pli ol 600 personoj. Inter liuj personoj 
estis multaj esperantistoj, la tiama prezidento de Aŭstrio VVilhelm 
Miklas (1872-1956) kaj la aŭstria federacia kanceliero Ignaz Seipel.

Kreskado kaj fermo 
de la Esperantomuzeo

Dum la 30-aj jaroj Hugo Steiner havis du kunlaborantojn, 
d-ron Hugo Maier (1889-1942) kaj s-ron Gustav Weber imon. 1945), 
La aŭstria registaro subtenis la Esperantomuzeon. kaj ĝi konstante 
kreskis: en la jaro 1936 la muzeo ricevis novan salonegon, kiu grandis 
200 rn 1938 troviĝis ĉirkaŭ 3.1 toti volumoj en ĝi.

La okazajoj je la fino de la 30-aj jaroj, t.e. la enmarŝo de 
Adolf Hitler al Aŭstrio je la 12-a de marto 1938, interrompis la 
evoluon de la Esperantomuzeo kaj havis terurajn konsekvencojn por 
la Esperanto-vivo en Aŭstrio. Esperanto estis malpermesita lingvo 
kaj la "Intemacia Esperanto-Muzeo' estis fermita je la 20-a de marto 
1938. Hugo Steiner estis arestita per la nazia sekreta polico ĝis la 
fino de la dua mondmilito, la aliaj deĵorantoj de la Esperantomuzeo, 
Gustav VVeber kaj Hugo Maier havis pli malgajan - kruelan - sorton. 
Ambaŭ esperantistoj estis murditaj en koncentrejoj. Hugo Maier en 
la jaro 1942 kaj Gustav VVeber en 1945 nur kelkajn semajnojn antaŭ 
la venko kontraŭ la nazioj.

Malgraŭ la fermo de la Esperantomuzeo kaj la sorto de

Palaco Mollard-Clary
Foto el la lnternacia Esperanto-Muzeo Vieno

la deĵorantoj la biblioteko iel bonŝancis. Pro kio? En Aŭstrio kaj en 
Germanio multaj Esperanto-bibliotekoj estis dissolvitaj aŭ detruitaj 
dum la 30-aj jaroj. Ankaŭ la Esperanto-biblioteko en Vieno estis en 
danĝero F.n la jaro 1938 la Esperanto-libroj estis pakitaj en kestoj pro 
ia intenco de la nazioj kunporti ilin al Berlino. Sed tiu plano ne estis 
realigita, ĉar la tiama ĝenerala direktoro de la Nacia Bibioteko. Paul 
Heigl 1887-1945), intervenis per la argumento, ke la Esperanto-libroj 
estas parto de la Nacia Biblioteko kaj tial la libroj ne raitas forlasi 
Vienon Pro tio la kestoj kun la Esperanto libroj restis dum la tuta dua 
mondmilito fermitaj kaj protektitaj en la keloj de la Nacia Biblioteko. 
Tial la Esperanto-biblioteko en Vieno estis preskaŭ netuŝita, kiam 
aliaj Esperanto-bibliotekoj en Aŭstrio kaj Germanio estis detruitaj.

La nuna stato de la Kolekto por 
Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo

En la jaro 1947 la Esperantomuzeo estis denove malfermita 
en novaj ĉambroj kaj post la dua mondmilito la kolekto konstante 
kreskis Hugo Steiner laboris en la muzeo ĝis sia morto en la jaro 
1969. En tiu jaro la biblioteko gardis ĉirkaŭ 14.000 volumojn

Ekde la jaro 1990 la oficiala nomo de la instituto estas 
"Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo". Nuntempe la 
biblioteko enhavas dokumentojn pri pli ol 500 planlingvoj, la plej 
granda parto koncernas Esperanton La havajo konsistas proksimume 
el 35.000 libroj kaj broŝuroj. 2.500 titoloj de gazetoj kaj revuoj. 3.000 
muzeaj objektoj, 2.000 aŭtografoj kaj manuskriptoj. 23.000 fotoj, 1.100 
afiŝoj kaj 40.000 flugfolioj.

En la jaro 2005 la Kolekto por Planlingvoj kaj Ia 
Esperantomuzeo translokiĝis de la Hofburg al la Palaco Mollard- 
Clarv. kio permesis la kompletan modernigon de la muzea ekspozicio. 
La biblioteko kaj la muzeaj objektoj troviĝas nun en modernaj 
protektitaj kaj klimatizitaj ĉambroj, kie ekzistas idealaj kondiĉoj por 
ia gardado de Esperanto-materialo en la estonteco

Adreso:
Sammlung fŭr Plansprachen und Esperantomuseum 
der Osterreichischen Nationalbibliothek
1010 Wien Palais Mollard-Clarv, Herrengasse 9 
Poŝtadreso: 1010 Wien, Josetsplatz 1
Retadreso: plansprachen u onb.ac.at aŭ esperantoa, onb.acat 
Retejo: www.onb.ac.at/sammlungen plansprachen
Tel.: 0043 1 534 10 730
Fakso: 0043 1 534 10 733

Bemhard Tuider
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NEKROLOGOJ

NEVENKA PALKOVIĆ
(1934-2009)

Nevenka Palko vic mortis la 21- 
an de aŭgusto 2009, fervora membro de 
Kroata Fervojista Esperanto-Asocio. En 
la jaro 1985 ŝi aliĝis al Ia tiama Fervojista 
Esperanto-Societo Zagreb Ŝi naskiĝis 
la 18-an dejanuaro 1934 en la slavonia 
vilaĝo Oriovac apud Slavonski Brod. 
Fin inte gimnazion ŝi posteniĝis en la ek^ 
fervoja transporta entrepreno Zagreb 
kiel oficisto. Sian tutan vivon ŝi postene 
fidelis al la fervojista entrepreno ŽTP. 
Librotenado estis ŝia fako. Dum multaj 
jaroj ŝi agadis kiel modela kasistino 
de fervojistaj Esperanto-organizajoj, 
laste de KFEA. Nevenka ŝatis vojaĝi 
kun esperantistoj kaj dum pluraj jaroj 
ŝi partoprenis la IFEF-kongresojn. kaj 
kroatajn Esperantajn kongresojn. La 26- 
an de aŭgusto, en zagreba kremaciejo 
ni lastfoje adiaŭis la karan aninon kun 
kortuŝaj vortoj de KFEA-sekretariino 
Roža Višnjić-Brletić.

Z.H.

FRANJO ŜLABEK 
(1940-2009)

En zagreba Domo por maljunaj 
personoj “Peŝĉenica” je Pasko la 12-an de 
aprilo kiel 68-jarulo mortis FranjoŜlabek. 
unu el la plej elstaraj kroataj fervojistaj 
esperantistoj. Li naskiĝis la 7-an de 
septembro 1940 en vilaĝo Novigrad 
Podravski. Ekde la jaro 1957 li laboris 
en tiama Fervojtransporta entrepreno 
Zagreb, unue kiel trajntrafikisto. Poste 
li finis ĵuran fakultaton kaj finfine 

magistriĝis en la sama fakultato. Ŝlabek 
aŭtodidakte eklernis Esperanton en 
1953 kaj fariĝis membro de Fervojista 
Esperanto-Societo Zagreb.

De 1981-1984 li estis 
vicprezidanto kaj inter la jaroj 1984- 
1991 li estis prezidanto de FES 
Zagreb, kiam la societo estas parto 
de la tiama Jugoslavia Asocio de 
Fervojistoj Esperantistoj. Franjo helpis 
en redaktado kaj eldonado de la tiama 
oficiala organo de JAFE - Jugoslavia 
Fervojisto". Poste li subtenis aperigadon 
de organo de Zagreba Esperanto-Ligo 
"Zeland". Li ŝatis literaturon kaj estis 
kunredaktoro de Makedonoj popolaj 
rakontoj. Li kontribuis kiel tradukisto al 
poeziaj antologioj, interalie al Poemaro 
de kroatoj en Hungario. Li redaktis la 
festlibron pri FES. Originale verkis por 
kelkaj gazetoj.

En lajara 1992 kiel komitatano 
de Kroata Fervojista Esperanto-Societo 
li prezentis faktojn pri la militaj damaĝoj 
ĉe Kroataj Fervojoj en la kongreso 
de Internacia Fervojista Esperanto- 
Federacio en Mŭnster (Germanio). Tiam 
KFES estis akceptita kiel memstara 
membro de IFEF. Li fariĝis honora 
membro de Kroata Fervojista Esperanto- 
Asocio.

En la okdekaj jaroj Ŝlabek estis 
ĉefo de Jura Fakseivo, altrespektata 
kiel fakulo ĝis sia emeritiĝo en 1993. 
Je la nomo de Kroata Esperanto-Ligo, 
inkluzive KFEA, vicprezidanto de KEE 
kaj prezidanto de Unuiĝo de Zagrebaj 
Esperantistoj Radenko Milošević la 
15-an de aprilo en sia parolado dum la 
funebra ceremonio adiaŭis de Franjo 
Ŝlabek. Ni rememoros la mildan rideton 
de nia Franjo.

Z.H.

NIVES CAR - PRIVILEGGI 
(1928 - 2009)
En Mali Lošinj la 19an de junio 

20009 forpasis samideanino Nives Ĉar 
-Privileggi. Ŝi naskiĝis la San de aŭgusto 
1928 en Mali Lošinj. Italan mezlernejon 
ŝi finis en 1943 kaj poste laboris en 
ŝipfarejo. Esperantistigis en la jaro 1956 
kiel memlernanto en Mali Lošinj. De 
tiam ŝi restis fidela ano de la Esperanto 
movado. Ekde 1961 ŝi organizis 
Esperanto-ekspoziciojn kaj kursojn 
kaj estis kunfondito de Esperanto 
societo "Nova Espero" en Mali Lošinj. 
La societo fondigis 12an de decembro 
1976 kaj Nives transprenis sekretariajn 
taskojn ĝis 1979. Ŝi partoprenis multajn 
Esperanto-kongresojn kaj renkontiĝojn. 
En 1990 en Padova, dum la 61 a Itala 
Kongreso de Esperanto Nives ricevis 
atestilon pri la ekzameno en la Cseh- 
metoda kurso.

Ekde sia esperantistigo ĝis la 
morto ŝi restis fidela al siaj idealoj inter 
kiuj esperantismon ŝi tute aparte ŝatis.

V.M.

JOSIP SABLJIĆ 
(1929-2009)

Josip Sabljić, membro de 
Esperanto-Societo “Bude Borjan” mortis 
la 29an de januaro 2009. Li naskiĝis la 
26an de februaro 1929. Li subtenis la 
Esperantan agadon en Zagrebo.
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